
This story can fit 175-225 

words. 

The purpose of a newsletter is 

to provide specialized infor-

mation to a targeted audi-

ence. Newsletters can be a 

great way to market your 

product or service, and also 

create credibility and build 

your organization’s identity 

among peers, members, em-

ployees, or vendors. 

First, determine the audience 

of the newsletter. This could 

be anyone who might benefit 

from the information it con-

tains, for example, employees 

or people interested in pur-

chasing a product or re-

questing your service. 

You can compile a mailing list 

Newsletter Date 

Blik op Kleuterproject ‘Nieuwsgierig? Graag!’ 

Thema: daar zit muziek in ♫  

Petrusschool Rijswijk 

Volg ons weblog: www.wetenschapsknooppuntZH.nl 

We volgen de 

ontwerpcyclus, 

net als op de 

TU Delft 

Onderzoeken: Wat is geluid? Wat maakt geluid, klinkt alles hetzelfde?  

Voorwerpen uit 

de klas 

Voorwerpen van 

thuis 
Alles uitproberen, wat 

voor geluid maakt het? 

Onderzoeken 

Maken 

Ontwerpen Evalueren 

Begin met ervaringen opdoen: een luisteroefening in de kring met ogen dicht om 
te luisteren of er geluiden klinken. “hmm….. ik hoor niks hoor juf!”, “Jawel, er 
zijn stemmen op de gang...” Daarna vraagt de juf: “Zijn er spullen in de klas die 
zelf geluid kunnen maken of geluid maken doordat je er iets mee doet?” 
       Yash zegt: “Je kunt de lichtknopjes 
       horen als je die indrukt.” Iedereen  
       kan horen dat Yash gelijk heeft. 

Kijken met een technische bril naar materialen:  
Door open vragen te stellen zoals “Waar is het van gemaakt?”  
stimuleer je bij kleuters een technische manier van kijken. In de 
klas hebben de kinderen met z’n allen vastgesteld waarvan alles 
was gemaakt. Ze kwamen op plastic, riet, karton, metaal en hout. 
Toen liet iemand zich ontvallen: “Maar we hebben nog helemaal 
niks van glas!” Met de koffiemok van juf was de materialenset 
compleet. Daarna mocht elk kind om de beurt de ogen dicht en 
oren open doen, om te raden met welk artikel juf een geluid 
maakte. Alleen de stiekem door de juf toegevoegde sleutelbos 
bracht verwarring… 

http://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/blog


 

Over de rand van een glas wrijven met je 

vinger, klinkt ook interessant! 

Hoe klinken echte instrumenten? 
Het klassenorkest 

Ontwerpen 

Een tik tegen een breinaald 

op een tafel geeft een leuk 

geluid 

Wat heb je nodig om jouw 

instrument te maken? De groep 2 kinderen ontwerpen 
eigen instrumenten! 
 
* Wil je een blaas-, snaar- of  
  slaginstrument? 
* Aan welke eisen en wensen  
  moet het voldoen? 
* Welke materialen heb je nodig? 
  —> De Grote Boodschappenlijst 

Ouders worden betrokken bij het verzamelen van geschikte mate-

rialen om de wensen van de kinderen te kunnen uitvoeren. De 

Grote Boodschappenlijst zorgt ervoor dat ouders en kinderen 

samen nadenken over de benodigde materialen. Na de voor-

jaarsvakantie hebben de kinderen van alles mee: kromme buizen 

voor de saxofoon, elastieken voor de viool enzovoorts…  

Onderzoeken 

Kijken naar vormen en verbanden leggen: Voordat ze geluiden mochten raden, heeft de klas het nog gehad 
over de vormen van de spullen die op de grond lagen, wat je ermee kon doen, of iets hard of zacht klonk, 
snel of langzaam en hoog of laag. Bij de xylofoon kwamen ze tot de ontdekking dat een langer staafje en 
lager geluid geeft dan een korter staafje (!). Verwacht niet dat de meeste kinderen deze verbanden lang 
onthouden, doel is een onderzoekende houding te stimuleren. 

Van elkaar leren 
Het eigen instrument van  
thuis was een startpunt voor 
het leerproces over andere 
muziekinstrumenten. Doordat 
kinderen vanuit huis ervaring 
hebben met een instru-
ment, leren ze van elkaar als 
de leerkracht vragen stelt.  
 

“Hoe werkt een trompet?” 
Siebe: “je moet erop blazen 
en dan op de knopjes 
drukken”. Volgens Tijl op 
maar één knopje tegelijk en 
de meester moest wel aan de 
andere kant blazen hoor! Lise 
doet voor hoe de meester zijn 
lippen moest tuiten om goed 
te kunnen blazen…  
Samen kwamen kinderen tot 
de oplossing… Eindelijk kwam 
er geluid uit en het klonk in-
derdaad HARD! 



 

Maken  

Hoe zag mijn ontwerp er ook 

al weer uit? 

Welke materialen hebben we nodig? 

Eerst tekenen waar de  
gaatjes moeten komen. 

Natuurlijk wordt 

alles meteen 

uitgeprobeerd! 

Ter voorbereiding op het maken van de eigen instrumenten, gaan de kinderen producten slopen: in twee-
tallen mochten kleuters met zelf meegebracht gereedschap en kindergereedschap allerlei apparaten slopen. 
Ze ontdekken hoeveel bijzonders er in een apparaat zit, en dat het uit allerlei onderdelen bestaat. Bij een 
muziekinstrument is dat ook het geval. De kinderen vonden dit demonteren geweldig om te doen! 



Bekijk het filmpje van 

dit project op:  

www.youtube.com/user/ 

wetenschapskpdelft 

Tips van de leerkracht uit dit project: 

 

Succesfactoren: 

 Communicatie intern en extern: na iedere themales werd een digitale nieuwsbrief gemaakt over die les 
voor ouders en collega’s. Ook kregen de kinderen regelmatig ‘huiswerk’ mee (bijv. zoeken naar dingen 
die geluid maken, meenemen muziekinstrumenten) 

 Gevolg van deze goede communicatie was een enorme ouderbetrokkenheid bij het project. Ook thuis 
werd actief geleerd en samen gezocht naar materialen. 

 Betrokkenheid directie, zodat er tijd en ruimte in het curriculum was voor het project  

 Terugkijken naar eigen ontwerptekening (hoe wilde ik het eigenlijk?) 
 Evalueren en kijken of het werkt zoals je vooraf had bedacht is een feest 
 
Leerpunten: 
 Niets voorkauwen en geen pasklare voorbeelden geven: dit blokkeert het vrije denken (de aandacht gaat 

naar deze voorbeelden, niet naar eigen ideeën) 

 Keuzemogelijkheden voor de kinderen meer afbakenen; dit maakt het verloop praktisch haalbaarder. 
(Ofwel: ambities temperen, een werkende saxofoon maken is misschien iets te lastig) 

 Het daadwerkelijk maken van de eigen ontwerpen kost veel tijd en begeleiding 
 
Opvallend: 
 Eerst doen, dan denken; eerst zien, dan geloven 

 Onbegrensde ideeënvoorraad van de kinderen 
 Demonteren vonden de kinderen geweldig 

Evalueren 

Is het geworden zoals je wilde? 

Werkt het instrument?  

Zo niet, wat moet je  

veranderen? 

 

Tekst onder Creative Commons licentie:  
Naamsvermelding — Niet Commercieel — Gelijk Delen  3.0.  

Voor gebruik van de foto’s neem contact op met  
Wetenschapsknooppunt Delft 

 

Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland - TU Delft 
Lorentzweg 1  
2628 CJ Delft 
T:  015—24 86 966 
E:  wetenschapsknooppunt@tudelft.nl 
W: www.wetenschapsknooppuntZH.nl 
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